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 دیگرندم اعضای یکدبنی آ
 

 11/5/39: ، مورخ، روز شنبهسايت جرس :منبع
 

در تظاهراتی که در مرکز شهر تورنتو در حمایت از مردم فلسطین و اعتراض به جنایات اخیرِ دولت اسرائیل برپا  پیشه روز د دودح

کسانی که آن  همسلمانانِ شرکت کننده در این تظاهرات، پرچم فلسطین در دست گرفتم و خطاب بشده بود، شرکت کردم؛ نظیر اکثر

 “shame on you” نفر بود(، شعار 02) تعدادشان حداکثر  سوی خیابان ایستاده بودند و در حمایت از دولت اسرائیل شعار می دادند

 درم ههموطنان عزیز ایرانی معترضان، حضور مسلمانانِ ترک زبان قابل توجه بود؛ چند نفر از  ه ینفر 022-022سر دادم. در جماعت 

 .حضور داشتند تتظاهرا

 

 نامی در عراق ادعای خالفت کرده و اقدامات یدادبغ سوزد. از یکسو ابوبکرمی و کینه ورزیخصومت  تش خاورمیانه در آمتأسفانه 

 انکهچن کشتار را طریقت خود قرار داده،  غنیمت و  ، زنان و کودکان مرتکب شده و غارت وای را علیه مردانبار گسترده خشونت

، دیار کا به آننابخردانه آمری  ه یسوی دیگر افغانستان که پس از حملباقی نگذاشته است. از  ای اسالم و مسلمانی در آن خطهآبرویی بر

جددا آن خطر نزاع و جنگ داخلی مو خود در معرض تنش قرار گرفته اخیر در انتخابات  بندی را تجربه کند،اسی نیمرفت تا دموکرمی

نشود.  ها و منازعات از ریشه برکندهدر این کشور در اثر این تنش یسدموکرا ه یباید امید داشت نهال شکنند کند. تهدید میرا  کشور

 است. و جنگ داخلی ای منازعات فرقهرگیر د ش از سه سال است بیکه سوریه هم 

رت صو رژیم به این اسراسر دنی اعتنایی کامل به اعتراضاتی که درغزه و جنایات این رژیم با بی دور جدید حمالت اسرائیل به 

ه شدت وه فتح و حماس ب، اسرائیل از نزدیک شدن دو گرمسائل خاورمیانه تحلیلگراناز ی برخی رأبنابر . ادامه دارد گیرد، همچنانمی

تابد بر نمیرا  نیسطیفل و تشکیل دولت مستقلِ صلح مجدد به فلسطین بود، چرا که نهایتاً ه یای برای حملو به دنبال بهانه بیمناک شده

را از پای  گناه فلسطینکند تا مردم بیار میحیل و دواعی را در ک انواع لذا برد؛به سر مییکه تاز  دولت اسرائیلیِ و همچنان در سودای 

بر ، غزهری شهورود مبادیِگرفتن  دستاسرائیل با در  ارتش ؛برنداسرائیل به سر میرژیم درآورد. در حال حاضر، مردم غزه در اسارت 

عریان  و خشونت نهدسازمان ملل وقعی نمیبیر کل دسخنان  به ؛کندجلوگیری میاز ورود غذا و دارو به غزه  خالف موازین بین المللی

هیچ ل های دولت اسرائیبا سیاست غالباًدر اقصی نقاط عالم،  گوناگون شهروندان کشورهای دهر چن. بکار گرفته است یار دآن  را در

روپایی و ان ادولتمردسفانه أمت. ر غزه مشغول نسل کشی استدو  دنمی کن افکار عمومی دنیا به رژیم اعتناییاین  اما ارند؛ند همدلی

. دراین نگرفته اند  ، موضعدانتظار می رو وت پیشه کرده و چنانکهر حال وقوع است، سکد فلسطینی که در فجایع ایی نیز در برابرکیآمر

رمندگی سف و شأاسبابِ ت ول برانگیز سؤا انصافاً ،نوبل صلحه ی جایز ه یبرند ،باما، رئیس جمهور آمریکاراک اوبا مواجهه یمیان 

شته است. کثیری از ساکنان غزه نفر گذ 0022ارتش اسرائیل از مرز  شمار کشته شدگانِ فلسطینیِ ساکن غزه در عملیات اخیر !است

  ی هو بیمارستان های غزه نیزاز حمالت بی وقف دارس و مساجدم ؛ا سکنی گزیده اندمجبور به ترک خانه و کاشانه شده و در پناهگاه ه

 ...درامان نیستندارتش اسرائیل  
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ما  یهسئلمه ام که  فلسطین دشنی، بی واسطه و با واسطه اخل نشین و خارج نشیندهموطنان ر هفته های اخیر به تفاریق از برخی د

همت ت و پنجه نرم می کنیم و خوبس ستد داخلیمشکالت  انواعکافی با  ه یازدان به ،اوالً چرا که ؛ازیمدان نپردو بهتر است ب نیست

 ،طین. ثانیاًاز جمله ملت فلس ،وام و مللاق یگردتا  دحل آنها باش یافتن راهکاری برای ن معضالت و احیاناًدکر دما معطوف به فریا اصلیِ

 تش به وق و دارندقابل قبولی ن  ه یکارنام د، خودحقوق فلسطین گریبان چاک می کنن از فاعد ردکشور  اخلدر دکه برخی از کسانی 

ست دکه گویی نبو» دصحبت را می شکنن دچنان عهو  ده می کنندیده را نادیدو  دندمی بن ملت ایران ه یم بر روی حقوق حقچش

  شویم؟ هم نوا با این جماعت ؛ چرا ما «هیچ آشنایی

 

اقتضا  زیستن اخالقیت گف دالل نخست،  بایدر باب  استدنی. داست و فرو نها وشدالل فوق مخدو استدر می یابم، هر دچنانکه 

. به قول  مایشان حساسیت بورزی به  وضعیت اینجا و اکنونِو رنجور باشیم و نسبت  دمندرد انسانهای لمشغول سرنوشتِدکه  دمی کن

 ی:دسع

 

 دیگرندای یکـــم اعضدی آـــبن

 در آفرینش ز یک گوهرند که 

 

 روزگار دآور دردچو عضوی به 

 قرار دـانـــــوها را نمــــگر عضد

 

 یگران بی غمیدو کز محنت ــت

 میدآ دامت نهنــه نــک دایــشـن

 

 

می ن یگرِ انسانهاداختن به مسائل دبسیار مهم است، مانع از پر در جای خودکه ن دبو ملیاخلی و دمعضالت  و لمشغول مسائلد

اثبات ». به تعبیر منطقیون دمحکوم کر ای انسان ستیزانه  و اخالق کش راو رفتاره دی کردردهم با ایشان ست کم می تواند؛ دشو

معضالت  مشکالت وهم به پس می توان  . یگر امور بازداردداختن به دما را از پر بایدناختن به امری دپر «. دا نمی کندنفی ما عشیئ، 

 .  دایشان بو لواپس سرنوشت مصیبت باردو  دغزه را خور یه دساکنان ماتم ز ؛ هم غمِدیشیدان اخلید

 

عدالت که  داقتضا می کن اخالقی  زیستن به نظرمچه می توان گفت؟  ، داردبیشتری  قائالن  ظاهراً وم که دالل داست ه یربارد 

انه و حساس باشیم و هر رفتار ظالمانسان های گوشت و پوست و خون دار تمام  نسبت به وضعیتِ  و دباش فراگیرسازوار و  ما  خواهیِ

ه ک کشته می شوند، چه زمانی ...یمنیسبعانه ای را محکوم کنیم؛ چه هنگامی که شهروندان بی گناه مصری و عراقی و سوری و 
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 می کاشانه، مجبور به ترک خانه و دانکه عزیزان خود را از دست داده فلسطینی  ه یده و مصیبت زخانواده های درد و رنج کشید

ه چه انگیزه ای  اینکه فالنی  ب ؛دانگیزه خوانی  کر دنبای ، اوالًایع رژیم اسرائیلفجگانِ دان و محکوم کنندمنتق ر ارزیابیِ رفتارد .دشون

ت؛ موجه اس است. اگر انجام و یا ترک فعلی فی نفسه  اخالقاًدج اخالقی آن کنش ز روایی و نارواییِ، ادهدبهمان کار را انجام می 

ی هادشهوبا ب و متناساخالقی ، کنشی است لاسرائی تن جنایادمحکوم کر را برگرفت و ال غیر. و آن دنها دانگشت تاکی رهمان ب دبای

ه رغم خطاهای ب کسی دارداشکالی ن منطقاً، ثانیاً. ، روا و رهگشاستدگیر یتی که انجامو ن انگیزه با هر ؛اخالقیِ عرفیِ عموم انسانها

ضع م مظلوم فلسطین توسط رژیم اسرائیل(، مودکشتار مر یگر )د ر سیاقیده؛ دادانجام  یددمتعهای ر سیاق دگفتاری و رفتاری که 

  0«نگاه اخالقیِ» یم مناسبات و روابط انسانی خویش،ر تنظدانسانی که  ،. ثالثاًدرا محکوم کن قومی ه یو رفتار ظالمان دکن داتخا موجهی

 بی طرفی»  ،ر کنش ها و رفتارهای خویشد و داردمتوازن و جامع االطرافی  ی اخالقیِحساسیت ها،  درا اختیار می کن  رستید

ور دبو  دخارج نمی شو  التدع ه یداز جا و  دنمی کن اری داوری های خویش  جانبدر در طاقت بشری ده و به قدپیشه کر 0«اخالقی

ی چنین کسی، ف . دقضاوت می کن  دعمرو و زی رسندیخرسندی یا ناخبه  عنایت وندو ب منصفانه ،احساسات و عواطف از غلیانِ

میرحسین موسوی، ه ی سال 0.3حصر  ه ییشدر اندو خواهان پایان یافتن آن، هم   دم غزه باشدمرلمشغول حصر دهم  دمی توان المثل،

  ی کروبی. دو مه دزهرا رهنور

 

و  ه یابدغزه خاتمساکنان  اسفناکِر چه زودتر وضعیت هبین المللی، فشارهای  ددبه م امیدوارم با میانجی گریِ شورای امنیت و

  . دفراهم شوآن  سرزمین ر دگیِ متعارف انسانی دشرایط زن

 

 

 

   

                                                           
1. Moral vision. 

 ه است:دبه فارسی نیز ترجمه ش که  داردمک ناتون، فیلسوف اخالق معاصر وام گرفته ام. او کتابی تحت همین عنوان  دیویداز این تعبیر را 

David McNaughton ( 1988) Moral Vision: An Introduction to Ethics ( Cambridge: Blackwell).  

2.  neutrality moral. 


